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   العاشرةالس جدول أعمال جلسة 

   صباحا٩:٣٠ًم الساعة ١٢/١/٢٠٠٩ثنين اإل

  الثالثدور االنعقاد العادي 
  الفصل التشريعي الثاني

 

  
 .المعتذرينتالوة أسماء  -١
 

  .التاسعةالتصديق على مضبطة الجلسة  -٢
  

  .الواردةالرسائل  -٣
  

 الحمـر وزيـر     لموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقـوب        ا السؤال -٤
الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بـشأن نـسبة             

 )ورد الوزير عليه .( إصابة األطفال بمرض السكري في مملكة البحرين 
  

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزيـر اإلسـكان               -٥
شأن تطبيق الخطة المتعلقة    والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم ب        

بإيجاد مصادر تمويل رديفة ومتممة للمبالغ المعتمدة في الميزانية العامة لبنـاء            
  )ورد الوزير عليه . (  وحدات سكنية ومنح قروض إسكانية للمواطنين

 
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة             -٦

  العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا        مملكة البحرين ومجموعة    
)MENAFATF( . 

  



 ٢

،  مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة أخذ الرأي النهائي على -٧
مشروع قانون بشأن ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة ،      و

لـسنة  ) ٩(كـي رقـم     مرافق للمرسوم المل  الاستمالك العقارات للمنفعة العامة     
مشروع قانون بشأن تعويض المالك عن مساحة األراضـي التـي           وم ،   ٢٠٠٨

 . جباري للمباني أو لزاوية الرؤيةتقتطع من أمالكهم لالرتداد اإل
  

مشروع قـانون بـشأن      لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص    التكميلي ل تقرير  ال -٨
ل مـا يخـص الرسـوم    معاملة زوجة البحريني األجنبية معاملة البحرينية في ك  

سبق توزيعه في جـدول أعمـال الجلـسة         ( . المقررة على الخدمات الحكومية   
 ) م٥/١/٢٠٠٩التاسعة المنعقدة بتاريخ 

  

) ٥(بتعديل المـادة  مشروع قانون     بخصوص المرافق العامة والبيئة  تقرير لجنة    -٩
سبق توزيعه  (. م في شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(من المرسوم بقانون رقم 

 )م٥/١/٢٠٠٩في جدول أعمال الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 
  

تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على  -١٠
من ) ١(في القطاع رقم     ) EPSA( اتفاقية االستكشاف والمشاركة في اإلنتاج      

،  وكـسيدنتال األمريكيـة   المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أ       
 . م٢٠٠٨لسنة ) ٩٥(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  

تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخـصوص مـشروع قـانون بتعـديل        -١١
م باعتماد الميزانية العامـة للدولـة للـسنتين         ٢٠٠٦لسنة  ) ٣١(القانون رقم   

لـسنة  ) ١١١(م المرافق للمرسوم الملكـي رقـم        ٢٠٠٨م و   ٢٠٠٧الماليتين  
 . م٢٠٠٨

  



 ٣

مـن القـانون   ) ٦(تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة     -١٢
 . م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(رقم 

  
للبرلمان  تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية المستأنفة          -١٣

 الجمهورية العربيـة الـسورية      م والتي عقدت في   ٢٠٠٨لعام  لالعربي االنتقالي   
سبق توزيعه في جـدول أعمـال       ( . م٢٠٠٨ نوفمبر   ٩ إلى   ٧خالل الفترة من    

لالطـالع علـى مرفقـات      م ، و  ٥/١/٢٠٠٨الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ     
 ) . قسم السجل العام–التقرير الرجاء مراجعة مكتب األمين العام 

  

 . يستجد من أعمال ما -١٤


